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Webinaarissa

• Yleistä hakukierroksen 2020 alkaessa

• Väliaikatietoja uuden ohjelmakauden (2021-2027) suunnittelusta 

• KA1 liikkuvuushankkeiden hakemisesta 

• KA2 strategisten kumppanuushankkeiden hakemisesta 

• Centres of Vocational Excellence (CoVE) pilotit ja tietoa hakemisesta 

• Palvelumme hakukierroksella 2020
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Erasmus+ -ohjelman yleiset tavoitteet koulutussektorilla

Koulutuksen laadun 
parantaminen, 
innovointi ja 

kansainvälistäminen

Eurooppalaisen 
elinikäisen 

oppimisen alueen 
kehittäminen

Yhteistyötä 
myös muiden 

kun EU-maiden 
kanssa 

Kielten opiskelun 
tuki, kielten 

monimuotoisuus 
EU:ssa, kulttuurien 
välistä ymmärrystä

Työelämässä ja 
yhteiskunnassa 

tarvittava 
osaaminen ja 
ammattitaito
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Kehitä toimintaanne ErasmusPlus
hankkeen avulla

Hankkeet tukevat strategian mukaista toimintaa, esim.

• Koulutuksen eri osa-alueiden kehittäminen yhteistyössä kansainvälisten partnereiden 
kanssa

• Opiskelijoiden osaamisen ja työllistymisvalmiuksien vahvistaminen

• Kotikansainvälisyyden vahvistaminen

• Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen ja asiantuntemuksen kasvattaminen

• Työelämäyhteistyön vahvistaminen niin Suomessa kuin ulkomaillakin 

• Omien käytäntöjen kehittäminen benchmarkkaamalla kansainvälisesti

• Toisissa organisaatioissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen siirtäminen omaan organisaatioon 
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AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: 
STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT, ym. 

ERASMUS+ -OHJELMAN TAVOITTEET

ERASMUS+ -OHJELMAN KONTEKSTI: 
ET2020, KÖÖPENHAMINAN PROSESSI, RIIAN PÄÄTELMÄT

Ulkopuolisen rahoituksen konteksti

HANKE/RAHOITUSHyvä hankeidea = 
onnistunut 

tavoitteiden 
yhteensovittaminen



Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Liikkuvuus (KA1)

• Liikkuvuushankkeet

• Opiskelijoiden (ml. vastavalmistuneiden) liikkuvuus

• Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus

Yhteistyöhankkeet (KA2)

• Strategiset kumppanuushankkeet

• Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

• Centres of Vocational Excellence (CoVE)

Lisäksi kansalliset toimistot järjestävät kansainvälisiä kontaktiseminaareja, 
koulutuksia ja tapaamisia erillisrahoituksella. 6
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75 % vuosina 2017-2019 liikkuneista ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijoista kehitti vahvasti 
ammatillista osaamistaan ulkomailla:

75 %

18 %

7 %

I improved my technical/professional 
skills/competences

Strongly/rather agree

Neither agree nor disagree

Strongly/rather disagree

Lähde: EU survey



Lähes 100 % liikkuvuusjaksoilla vuosina 2017 –
2019 olleista opiskelijoista vastasi, että he ovat 
nyt erittäin tai aika vahvasti

• Valmiimpia työskentelemään yhdessä muista kulttuureista 
tulevien henkilöiden kanssa

• Avoimempia ja uteliaampia kohtaamaan uusia haasteita
• Valmiimpia omaksumaan uusia asioita
• Itsevarmempia ja luottavat omiin kykyihinsä paremmin

Lähde: EU survey
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74 % vuosina 2017-2019 liikkuneista ammatilli-
sen koulutuksen opettajista kehittyi omalla 
alallaan:

74 %

20 %

6 %

I improved my knowledge of the subject I am 
teaching and/or my professional field

Strongly/rather agree
Neither agree nor disagree
Strongly/rather disagree

Lähde: EU survey



Amis-päättökysely 

• Lähde Vipunen 

• Tilastojakso 1.7.2018 - 30.6.2019 

• Vastauksia 38 427

• Osaamisen hankkimisen osuudessa kysytään myös, onko opiskelija mielestään 
saanut riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä ulkomailla 
opintojen aikana? 

• Vastauksissa skaala 1-5
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Keskiarvo Keskihajonta

Osaamisen hankkiminen 4,0 1,0

Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni 
edistivät oppimistani.

4,1 0,9

Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella 
työpaikalla.

4,2 1,0

Minua ohjanneilla työpaikkaohjaajilla on hyvät ohjaustaidot ja he ovat 
ammattitaitoisia.

4,2 0,9

Opettajat, työpaikkaohjaajat ja muu ohjaushenkilöstö tekivät hyvää 
yhteistyötä opintojeni järjestämisessä.

4,1 1,0

Opintoihini sisältyi minulle sopiva määrä itsenäistä opiskelua. 4,1 1,0

Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät 
suunnitellusti.

4,1 1,0

Opintojeni aikana varmistettiin, että sain tukea opintojen etenemiseen, 
jos sitä tarvitsin.

4,1 1,0

Saamani opetus ja ohjaus oli laadukasta. 4,1 0,9

Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä. 4,0 1,0

Sain riittävästi tietoa mahdollisuuksista opiskella tai työskennellä 
ulkomailla opintojeni aikana.

3,3 1,4

Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti. 4,0 1,0



www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publications
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ePerusteet
• Kaikille perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille on tehty Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut 

todistusliitteet (Europass certificate supplement)

• Löytyvät kunkin tutkinnon kohdalta (Perusteen sisältö / Perusteen tiedot) 

• Lisäksi englanninkielisille sivuille tulee tutkintojen perusteiden käännöksiä niistä tutkinnoista, joihin on 
myönnetty engl.kielisen koulutuksen järjestämislupa tai jotka ovat suosituimpia kv-liikkuvuudessa. 

• Tilanne 28.10.2019:
- Vocational Qualification in Business
- Vocational Qualification in Cleaning and Property Services
- Vocational qualification in Hairdressing and Beauty Care
- Vocational Qualification in Information and Communications Technology
- Vocational Qualification in Mechanical Engineering and Production Technology
- Vocational Qualification in Restaurant and Catering Services
- Vocational Qualification in Social and Health Care
- Vocational Qualification in Sports Instruction
- Vocational Qualification in Tourism Industry
- Further Vocational Qualification in Food Services
- Further Vocational Qualification in Restaurant Customer Service 15



Mitä uutta hakukierroksella 2020?
• Kyseessä on ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen hakukierros

• Ei suuria muutoksia verrattuna hakukierrokseen 2019

• Hakulomakkeet edelleen verkkolomakkeita

• Uusi Organisation registration system / Organisation ID korvaa entisen 
hakijoiden osallistujaportaalin (Participant Portal / Participant Identification
Code ”PIC”).

• Kestävän kehityksen näkökulma: tukea vähäpäästöiseen matkustamiseen. 
Poikkeuksellisen tuen kategoriaan on suunniteltu mahdollisuus hakea tukea
max. 80% todellisista matkakuluista, mikäli osallistuja valitsee puhtaamman ja 
vähäpäästöisemmän liikennevälineen ja siitä aiheutuu korkeita matkakuluja. 
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Brexit
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• Mikäli erosopimukseen päästään, osallistuu Britannia 
EU:n Erasmus+ -ohjelmaan normaalisti nykyisen 
ohjelmakauden – eli vuoden 2020 loppuun asti.

• Mikäli Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta, 
Britannia ei ole enää eropäivästä lähtien osa 
Erasmus+- ohjelmaa = brittiläiset organisaatiot eivät 
ole kelpoisia partnereita hankehakemuksissa.

• Jos Britannian EU-ero siirtyy yli hakuaikojen, 
ohjeistamme hakijoita ottamaan brittiläisiä 
organisaatioita hankkeisiin partnereiksi kuten 
ennenkin. Hanke tulee kuitenkin suunnitella niin, 
että se on kelpoinen, vaikka brittipartneri 
myöhemmän brexitin vuoksi tippuisi pois.

Seuraa Brexit-ohjeistustamme 
www.oph.fi - linkki suoraan 
etusivulta



18



Nostoja uuden ohjelman valmistelusta
• Jatkuvuutta: Ohjelman rakenne säilyy samanlaisena jakautuen kolmeen avaintoimeen

• Kasvava budjetti: Komissio on esittänyt budjetin kaksinkertaistamista nykyiseen ohjelmaan 
verrattuna

• yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa laajentuu koskemaan myös ammatillista 
koulutusta

• huippuosaamisen kumppanuudet, jotka koostuisivat myös ammatillisen huippuosaamisen 
keskuksista 

• Ammatillisen peruskoulutuksen rinnalla myös enemmän ammatillinen jatkokoulutus (Continuing
VET)

• Uusi ohjelma korostaisi nykyistä enemmän myös virtuaalisen yhteistyön hyödyntämistä 
ulkomaanjaksoilla ja yhteistyöhankkeissa.

• Ympäristönäkökulman vahvistuminen
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Actions of the programme – E&T
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Jean Monnet actions
Jean Monnet in the field of higher education
Jean Monnet in other fields of education and training

• mobility of higher education 
students and staff

• mobility of VET learners and 
staff (International and CVET)

• mobility of school pupils and 
staff

• mobility of adult education 
staff

• language learning opportunities

Mobility

• cooperation partnerships, including 
small-scale partnerships

• partnerships for excellence, 
including European universities, 
Centres of vocational excellences,
Joint Master Degrees

• partnerships for innovation
• online platforms and tools for 

virtual cooperation

Cooperation

• preparation and implementation of the EU 
general and sectoral policy agenda in 
education and training

• quality, transparency and recognition of skills 
and competences

• policy dialogue and cooperation with 
stakeholders

• qualitative and inclusive implementation of 
the programme

• cooperation with other EU instruments and 
support to other policy areas

• dissemination and awareness-raising activities 

Policy development



Liikkuvuushankkeet (KA1)



Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot

2 viikkoa – 3 kk
• Ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa ja/tai yrityksessä suoritettava 

jakso

3 kk – 12 kk (Erasmus Pro)
• Vastaanottajana voi olla oppilaitos, mutta toiminnossa on oltava selkeä 

työssäoppimisen painopiste – yleensä työharjoittelu yrityksessä
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Opiskelijoiden ryhmäliikkuvuudet 

• Ryhmäliikkuvuuksien tulee olla hyvin suunniteltuja, aidosti opinnollistettuja sekä 
pedagogisesti tuettuja ja ohjattuja. 

• Esimerkiksi pienryhmälle suunniteltu tehtävä, kuten projektin suunnittelu ja 
toteutus ulkomaisen kumppanin kanssa. 

• Ryhmäliikkuvuudet ovat perusteltuja mm. opintojen alkuvaiheessa oleville tai 
opiskelijoille, joilla ei ole vielä valmiuksia itseohjautuvaan liikkuvuuteen.



Valmistelutapaaminen (Advanced Planning Visit)
• Hankkeissa, joihin sisältyy ErasmusPro-jaksoja, voidaan hakea tukea 

valmistelutapaamisia varten

• Kuka voi osallistua? 

ErasmusPro-toimintojen järjestelyihin osallistuva ja lähettävässä 
organisaatiossa (tai konsortion jäsenorganisaatiossa) työskentelevä 
henkilöstö kuten opettajat, kouluttajat tai liikkuvuudesta vastaavat henkilöt.

• Tukikelpoisuuskriteerit:

1. kesto: enintään kolme työpäivää, matkapäivät pois lukien

2. kuhunkin valmistelutapaamiseen voi osallistua vain yksi henkilö

3. vain yksi valmistelutapaaminen vastaanottavaa organisaatiota kohden
24



Henkilöstön liikkuvuusjaksot

2 pv (+ matkapäivät) – 2 kk

Opetus-/koulutustehtävät
• Opetus- ja koulutustehtävät kumppanina toimivassa organisaatiossa ulkomailla
• Myös yritysten henkilöstö (esim. työpaikkaohjaajat)
• Ulkomaisen yrityksen edustajan voi kutsua opettamaan suomalaisessa oppilaitoksessa 

Henkilöstön koulutus
• Job-shadowing tai työelämäjakso
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Hyvän liikkuvuushankkeen palikat

• Tarkoituksenmukaiset ja luotettavat yhteistyökumppanit

• Liikkuvuuden tueksi toteutettujen käytännön järjestelyjen laatu eli 
miten osallistujia perehdytetään, seurataan ja tuetaan 
liikkuvuustoiminnon aikana 

• Osallistujien oppimistulosten tunnustamista koskevien järjestelyjen 
laatu 

• Oppimistulosten laatu ja vaikutus osallistujiin (kehittyminen, 
työllistyvyys) 

• Vaikutus osallistuviin organisaatioihin strategian mukaista
26



Mitä kuluja liikkuvuushanke rahoittaa?

Organisointituki (organisational support)

 ulkomaanjaksojen lukumäärän mukaan

Erityistuki (Special needs’ support) 
 erityistä tukea vaativien osallistujien 

tukihenkilöiden kuluja 

 todellisten kulujen mukaan/e/henkilö

Poikkeukselliset kulut (Exceptional support) 
 muita heikommassa asemassa olevien 

opiskelijoiden tukeminen

 osallistujien korkeat matkakulut

 todellisten kulujen mukaan/€/henkilö

Yksilötuki (Individual support) 
 maittain apurahataulukon mukaan: 

pv/e/henkilö

Matkatuki (Travel) 
 kilometritaulukon mukaan: 

yhdensuuntaisen matkan 
pituus/e/henkilö

Kielivalmennustuki (Linguistic Support)
 OLS (Online Linguistic Support, 

lisenssit verkkokielivalmennukseen)

 Kielituki (taloudellinen tuki)
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KA1 – Liikkuvuushankkeen yleiset kriteerit 

• Organisaatio voi hakea oman organisaation nimissä vain yhtä 
liikkuvuushanketta per hakukierros

• Lisäksi organisaatio voi hakea kansallisen verkoston puolesta (verkoston 
koordinaattorina) liikkuvuushanketta samalla hakukierroksella

o Kansallisessa verkostossa tulee olla vähintään 3 organisaatiota Suomessa

• Hankkeessa täytyy olla vähintään 2 partneria eri maista

• Liikkuvuushanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen



Yhteistyöhankkeet (KA2)

Strategiset kumppanuushankkeet
Strategic Partnerships



Kahdenlaisia kumppanuushankkeita
tavoitteiden ja kokoonpanon mukaan:

30

• Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat hankkeet / Exchange of Good Practices KA202 

o Tukevat, vahvistavat ja kehittävät verkostoja, mahdollistavat hyvien käytäntöjen, ideoiden ja 
menetelmien vaihtamista osallistuvien organisaatioiden välillä sekä parantavat valmiuksia toimia 
kansainvälisesti.

o Hankkeet voivat kehittää myös konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia (ei erikseen tukea tuotosten 
tekemiseen eikä tulostenlevitystilaisuuksiin).

• Innovaatioita tukevat hankkeet / Development of Innovation KA202

o Kehittävät tuotteita ja/tai levittävät tai hyödyntävät aiemmin kehitettyjä tuotteita ja/tai 
innovatiivisia ideoita.

o Tukea tekemiseen (palkkakulut) ja tulostenlevitystilaisuuksiin.

• Kumpaankin hanketyyppiin voi sisällyttää kehittämistoimintaa tukevia opinto- ja koulutusjaksoja (= 
liikkuvuus)



• Joustava, tarve- ja tavoitelähtöinen

• Hankkeissa kehitetään koulutusta yhteistyössä partnereiden kanssa -
hankkeeseen osallistuvien osaaminen ja asiantuntemus tuo lisäarvoa kaikille.

• Prosessiorientoitunut – hyvät käytännöt ja kokemusten vaihto

• Tuoteorientoitunut – lopputuotteet ovat myös muiden hyödynnettävissä

31

Strateginen kumppanuushanke on:



…

• Tavoitteena hankkeen tulosten vieminen arjen käytännöiksi osallistuvissa 
organisaatioissa

• Yhteys strategioihin  Hanke tukee strategian mukaista kehittämistoimintaa

• Tuloksia levitetään ja hyödynnetään mahdollisesti myös partneriryhmän 
ulkopuolella

• Tavoitteena jatkuvuus rahoituskauden päätyttyä

• Hankkeet ovat eri kokoisia ja tyyppisiä riippuen hankkeen tavoitteista, mukana 
olevista organisaatioista, odotetuista vaikutuksista jne. Hankkeet myös 
arvioidaan suhteessa lähtökohtiin > kehittämistyö voi olla myös pienimuotoista!
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Ammatillisen koulutuksen strategisten 
kumppanuushankkeiden painopisteet 2020

• Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

• Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittäminen

• Ammatillisen koulutuksen joustavuuden ja saavutettavuuden parantaminen erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaaville

• Avaintaitojen rooli ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa 

• Digitaalisten toimintatapojen käyttöönotto opetuksessa ja koulutuksen kehittämisessä

• Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

• Kumppanuuksien luominen ammattitaitokilpailuista vastaavien organisaatioiden välille



Kansalliset painopisteet kumppanuushankkeissa
• 2020 ammatillisen hakukierroksella on Suomessa 3 kansallista painopistettä 

• Linkittyvät hyvin uuteen ammatilliseen koulutukseen ja kannustavat tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin 

• Ammatillisen koulutuksen painopisteet:

o Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen

o Työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

o Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen

• Huomioidaan hankkeiden arvioinnissa

• Toivomme erityisesti Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat hankkeita (EGP):

 Sopivat hyvin kansallisiin painopisteisiin liittyvien teemojen kehittämiseen

 Mahdollisuus osallistaa laajempi joukko toimintaan, ja siten ulottaa hankkeiden vaikuttavuus 
mahdollisimman laajalle organisaatioon. 34



Millaisiin kuluihin tukea kumppanuushankkeessa? 

Budjetin reunaehdot pähkinänkuoressa:

• Tuet perustuvat pääasiassa laskennallisiin yksikkökorvauksiin

• Budjetoidaan hankkeen sopimuskaudella syntyviä kuluja

• Tuki enintään 150 000 € / 12kk / koko hanke max 45 000€ (36 kk)

• Projektin hallinto ja toteutus (tukea enintään 10 partnerille), muu rahoitus haetaan sen mukaan, 
millaisia toimintoja hankkeessa on

• EU-tuki ei kata kaikkia kustannuksia

o Oletus on, että hankkeella on myös jonkin verran omarahoitusta, huomioi tämä oman
organisaation sisäisessä budjetoinnissa ja varmista, että myös partnerit huomioivat
omarahoituksen tarpeen

o Omarahoitusta (€ tai %)  ei merkitä hakemukseen eikä sitä raportoida.
35
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Tuen tyyppi Mihin tuki on tarkoitettu
Hankkeen hallinnointi ja toteutus
(Project Management and Implementation)

•Koordinaattori 500 € / kuukausi
•Partneri 250 € / kuukausi

Oppimis-, opetus ja koulutustoiminnot 
(Learning, Teaching, Training activities)

Oppijoiden monimuotoliikkuvuus: 5 pv-2 kk  
Oppilasryhmien lyhytkestoiset vaihdot: 3 pv-2kk
Henkilöstön koulutus: 3 pv-12kk

Yksikkökustannus: 
1) Matkat/osallistuja: 20€, 180€, 275€, 360€, 530€, 820€, 1500€ matkan pituudesta riippuen 

2) Oleskelu/osallistuja: pituudesta ja roolista riippuen esim. opettaja 106€/päivä (3-14 pv) 
oppilas 58€/päivä (3-14pv)

Hankekokoukset
(Transnational Project Meetings)

Yksikkökustannus / osallistuja
•100-1999 km = 575 € / osallistuja
•2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja
• minimikestoa ei määritelty

Erityistuki
(Special Needs Support)

Kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat 
erityistukea tarvitsevan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet 
majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional Costs) 

Alihankinta: 75 % todellisista kuluista. Max. 50 000 € / hanke

Tuotteiden tekeminen
(Intellectual Outputs)

Yksikkökustannus/päivä tehtävänkuvan ja maan mukaan, esim. Suomi:
•johto = 280 € / työpäivä
•suunnittelu = 214 € / työpäivä
•tekninen = 162 € / työpäivä
•hallinto = 131 € / työpäivä

Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier Events)

Yksikkökustannus 100 tai 200 € / osallistuja. Max. 30 000 € / hanke



Muista myös nämä mahdollisuudet

• Yhteistyö eri koulutusasteiden tai nuorisosektorin kanssa yhteisten teemojen 
parissa (Cross-sectoral partnerships)

o Haetaan siltä sektorilta jota kehitetään

o Yhteistyö perustuu kumppanuuteen, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia

o Teemoja voivat olla esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksen kehittäminen, 
yhteiset opetuskokonaisuudet/sisällöt tms.

• Yhteistyö ohjelman ulkopuolisten maiden kanssa

o Kannustamme hakemaan uusia kumppanuuksia ohjelman ulkopuolisista maista

o Yhteistyön tulee tuoda lisäarvoa yhteistyön ja hankkeen tavoitteiden kannalta 
(esim. erityisosaamista jollakin alalla)
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Viestit hakukierrokselle 2020
• Kannustamme uusia toimijoita hakemaan KA2-hanketta. Tuemme hakijoita koko 

hakuprosessin ajan!

• Erityisesti EGP-hankkeet mahdollistavat pienimuotoisen kehittämistoiminnan 
partnerien kanssa > helppo aloittaa yhteistyö ja päästä mukaan ohjelmaan

• Tasavertaiset mahdollisuudet > erityisryhmät mukaan

• min. 3 päivän LTT-jaksot ryhmissä erityisryhmille (Short-term exchanges of 
groups of pupils)

• Virtuaalisen yhteistyön kokeilut osana LTT-jaksoja (Blended mobility)

• Työelämä mukaan hankkeisiin > monia eri tapoja osallistumiseen

• Kestävän kehityksen näkökulmat: tukea vähäpäästöiseen matkustamiseen LTT-
jaksoissa (Expensive travel costs of participants, including the use of cleaner, 
lower carbon emission means of transport)
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Keskitetyt haut 2020

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
Sector Skills Alliances

Centres of Vocational Excellence (CoVE)



Osa-alue 1: Sector Skills Alliances for design and delivery of VET

Osa-alue 2: Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach 
(Blueprint) to sectoral cooperation on skills

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
Sector Skills Alliances

• Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on tarkastella osaamistarpeita tietyllä alalla ja 
vahvistaa ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta

• Komissio hallinnoi, keskitetty haku

• Kaksi osa-aluetta:



Sector Skills Alliance haku 2019
Lot1 platforms of vocational excellence skills needs identification:

• Digital Innovation Hub for Cloud Based Services, koordinaattorina HBC, partnerina myös Haaga-Helia

• European Open Design School for Sustainable Regional Development, partnerina Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu

• Talentjourney - Platform for CDS VET Excellence, partnerina Sataedu & Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Lot 3 Blueprint for sectoral cooperation on skills:

• Alliance for Batteries Training and Skills, Vaasan kaupunki (Vamia) ja Vaasan yliopisto partnereina

• Addressing the current and Future skill needs for sustainabilty, digitalization, and the bio-Economy in 
AgricuLture: European skills agenDa and Strategy, partnerina PROAGRIA KESKUSTEN LIITTO RY

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/sector-skills-alliances-2019_en
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Centres of Vocational Excellence - haku (CoVE)
• Komission pilottihaku, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen 

huippuyksiköiden välistä yhteistyötä Euroopan tasolla.

• Tavoitteena on koota yhteen useita paikallisia/alueellisia kumppaneita, kuten 
ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen tarjoajia, korkeakoulutuksen toimijoita 
(esim. ammattikorkeakouluja), yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä kansallisia ja 
alueellisia viranomaisia yms.

• Erillishaun budjetti on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Tuki yksittäiselle 
huippuyksikölle/ kumppanuudelle voi olla enintään 4 M euroa (tuen osuus 
enintään 80% kustannuksista). 

• Hakuaika päättyy 20.2.2020

• Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-
excellence_en
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Taustaselvityksiä

43

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=7
38&langId=fi&pubId=8250&furtherPubs=yes

https://www.etf.europa.eu/en/publication
s-and-resources/publications/centres-
vocational-excellence-engine-vet-
development



Erasmus+ kansallisen 
toimiston palvelut



Alustavat hakuajat
Liikkuvuushankkeet
• Hakuaika päättyy 5.2.2020 klo 12 (CET)

Strategiset kumppanuushankkeet
• Hakuaika päättyy 24.3.2020 klo 12

Centres of Vocational Excellence(CoVE)
• Hakuaika päättyy 20.2.2020
Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
• Hakuaika päättyy 26.2.2020 klo 12 (CET)



Organisation ID 
• Organisation ID korvaa entisen PIC-numeron kansallisesti hallinnoiduissa 

hankkeissa 

• Pakollinen kaikille organisaatioille, jotka hakevat Erasmus+ -tukea

• Erasmus+ and European Solidarity Corps platform avautunut 22.10.2019

https://ec.europa.eu/education/participants/portal/ (Valitse ”Erasmus+ and European 
Solidarity Corps platform” - Kirjautuminen EU-login –tunnuksilla)

• Jos organisaatiollasi jo aiemmin PIC on tiedot siirtyneet automaattisesti uuteen 
järjestelmään eikä tarvetta uudelleen rekisteröityä

• Uuden Organisation ID:n löytää PIC-numeron avulla (Advanced Search)

• Tietoja pääsee muokkaamaan samat henkilöt kuin aiemmin PIC-tietoja. Mahdollista lisätä 
uusia käyttäjiä.

• Ongelmatilanteissa ota yhteys kansalliseen toimistoon 46



Tervetuloa uudet ja vanhat hakijat!

Oletko uusi hakija tai onko viime hakemuksesta 
jo aikaa? 

-> Osallistu koulutuksiin ja webinaareihin

-> Kysy kun vastaan tulee asioita, joihin kaipaat selvennystä

-> Ota yhteyttä

erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
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E+ Ammatillisen koulutuksen ryhmän palvelut 
hakijoille hakukierroksella 2020

• Perustietovideot KA1 ja KA2 toiminnoista verkossa

• Ideatyöpaja KA1 ja KA2 –hakijoille 20.11.2019. Kannustamme erityisesti uusia 
hakijoita mukaan!

• Toimintokohtainen (KA1/KA2) neuvonta: 

o Hakukoulutukset verkossa, tiedotetaan CAMI-listalla ja verkkosivuillamme:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/palvelumme-hakukierroksella-2020-erasmus-
ammatillisen-koulutuksen-hakijoille

• KA2 hankeideoiden kommentointi - Lähetä ideapaperisi meille!



• Vuonna 2014‒2019 Suomesta rahoitetut Erasmus+ ammatillisen koulutuksen 
hankkeet:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/rahoitetut-hankkeet-ja-tietoa-hakukierroksista

• Hankekuvaukset komission sivulla: Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Kokemustarinoita hankkeista: oph.fi/erasmusammatilliselle

Aiempien hakukierrosten tuloksia
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• Erasmus+ ammatillisen koulutuksen verkkopalvelu: 
oph.fi/erasmusammatilliselle

• Kysymykset osoitteeseen:
erasmus.ammatillinen(@)oph.fi tai etunimi.sukunimi(at)oph.fi

• Liity CAMI-sähköpostilistalle: https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/cami

• Twitter: @EDUFI_VocEd

• Tilaa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen uutiskirje:
https://uutiskirje.oph.fi/

50

Lisätietoa


